РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 07 квітня 2020 року

№ 52______

Про виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 року № 211
(зі змінами)
Керуючись статтями 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” (зі змінами), з метою вжиття заходів для недопущення
розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя, здоров’я та
забезпечення безпеки працівників:
1. Зобов’язати:
1) керівників виконавчих органів міської ради терміново провести
з працівниками, які досягли 60-річного віку, згідно з додатком (крім працівників,
які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19,
забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури), роботу щодо вжиття
заходів для їх самоізоляції на період карантину шляхом надання таким працівникам
щорічних та інших видів відпусток, за наявності підстав та в порядку,
передбаченому чинним законодавством;
2) працівників виконавчих органів міської ради негайно повідомляти
керівника відповідного виконавчого органу про підозру на інфікування COVID-19
або можливий контакт з хворим на COVID-19 з обов’язковою подальшою
самоізоляцією та зверненням до сімейного лікаря.
2. Керівникам виконавчих органів міської ради зі статусом юридичної особи,
які здійснюють координацію діяльності підприємств, установ, організацій, що
належать до комунальної власності міста, видати відповідні накази та забезпечити
ознайомлення працівників.
3. Керівникам виконавчих органів міської ради:
1) в разі підтвердження у працівника діагнозу COVID-19 вжити невідкладних
заходів по недопущенню розповсюдження коронавірусної інфекції, а саме:
провести дезінфекцію службових приміщень підпорядкованого виконавчого
органу, відправити на самоізоляцію контактних осіб;
2) негайно повідомляти міського голову та секретаря міської
ради, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

2
ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом
функціональних повноважень про випадок, пов’язаний з COVID-19, та вжиті заходи
щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Світлана Громко 35 83 82

Олександр МОСІН

Додаток
до розпорядження міського голови
07 квітня 2020 року № 52__

СПИСОК
працівників виконавчих органів міської ради,
які досягли 60-річного віку (крім працівників,
які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення
COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури)
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Прізвище, ім’я,
по батькові
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Стеценко
Валентина Іванівна
Шаповал
Наталія Василівна
Григораш
Надія Степанівна
Мироненко
Лариса Аманівна
Завидна
Лариса Леонтіївна
Агафінець
Ірина Сергіївна
Назаренко
Анатолій Андрійович
Федорова
Любов Анатоліївна
Шевченко
Людмила Степанівна
Штадченко
Ірина Володимирівна
Дорохіна
Людмила Володимирівна
Орлов
Анатолій Олександрович
Шило
Лариса Павлівна
Васільєва
Людмила Григорівна

старший інспектор режимно-секретної
частини
головний
спеціаліст
управління
апарату міської ради
інспектор архівного відділу
інспектор спеціалізованої інспекції
інспектор спеціалізованої інспекції
старший
інспектор
відділу
бухгалтерського обліку
старший інспектор відділу правового
забезпечення юридичного управління
заступник начальника загального
відділу
друкарка 1 категорії загального відділу
заступник начальника організаційного
відділу
начальник відділу сім’ї та молоді
управління молоді та спорту
заступник начальника управління
соціальної підтримки населення
начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер фінансового управління
головний спеціаліст відділу орендних
відносин управління комунальної
власності

Продовження додатка

2
1

2

15

Ковбасюк
Анатолій Васильович

16

Кумпан
Любов Станіславівна

17

Бондаренко
Катерина Анатоліївна

18

Корнєва
Наталія Яківна

19

Криворучко
Тетяна Володимирівна

20

Гончар
Наталія Павлівна
Ксеніч
Віктор Миколайович

21

22

Чабанова Ольга Олександрівна

23

Ярюхіна Катерина Василівна

Заступник начальника
відділу кадрової роботи

3

головний
спеціаліст
відділу
організаційного
та
правового
забезпечення управління комунальної
власності
головний
спеціаліст
відділу
інвестиційної
діяльності
та
підприємства управління економіки
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
заступник начальника управлінняначальник відділу споживчого ринку
та послуг управління торгівлі та
побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
головний
спеціаліст
відділу
споживчого
ринку
та
послуг
управління торгівлі та побутового
обслуговування
населення
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
головний
спеціаліст
відділу
будівництва
та
благоустрою
Головного
управління
житловокомунального господарства
спеціаліст 1 категорії відділу з питань
праці
заступник начальника управління начальник
виробничо-технічного
відділу
управління
капітального
будівництва
заступник начальника виробничотехнічного
відділу
управління
капітального будівництва
головний
спеціаліст
виробничотехнічного
відділу
управління
капітального будівництва
Світлана ГРОМКО

